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Posudek dizertační práce: Vliv USA a dalších států NATO 
na německou politiku a nasazení Bundeswehru v misi 
ISAF v Afghánistánu 

Dizertační práce Pavla Dvořáka se zabývá politickým rozhodováním o nasazení a 
posilování Bundeswehru v rámci mise ISAF v Afghánistánu v letech 2001-2014. Hlavním 
deklarovaným záměrem autora je zhodnotit, jak se při rozhodování spolkové vlády a 
Bundestagu projevoval ohled na spojenecké vazby a závazky. Práce se tak má primárně 
zaměřovat na interakci mezinárodních a domácích faktorů při rozhodování o vyslání 
vojáků do Afghánistánu. 

Jako výzkumné otázky autor zmiňuje následující: 

1. Jaké hlavní motivy vedly vládu a německé politiky k výslednému jednání?

2. Co primárně motivovalo německou vládu k navyšování vojenské angažovanosti v

Afghánistánu?

3. Jakou argumentaci používala německá vláda pro zdůvodňování svého rozhodnutí v tomto

směru?

4. Jak velkou roli hrály v této argumentaci spojenecké důvody?

Z těchto parciálních otázek pak vychází klíčová otázka dizertace: Jak se vedoucí 

představitelé státu snažili udržet rovnováhu mezi požadavky spojenců a domácími 

limity pro nasazení Bundeswehru v rámci politického rozhodovacího procesu? 

Nicméně soudě dle formátování úvodu práce klade autor spíše než na otázky větší 
důraz na hypotézy, jež by práce měla potvrdit či vyvrátit (viz níže}. 

Kromě úvodu a závěru se práce skládá ze sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou 
koncipovány jako ryze kontextuální, zabývající se obecným charakterem německého 
přístupu k zahraničním operacím a významem vztahu se Spojenými státy. Ambicí 
těchto tří kapitol je pouze shrnout známé poznatky o německé zahraniční a 
bezpečnostní politice, nikoli prezentovat originální analýzu. čtvrtá a pátá kapitola 
tvoří těžiště autorovi analýzy. Tyto kapitoly se zabývají rozhodováním o zapojení 
Německa do mise ISAF a OEF (4. kapitola} a následným jednáním o rozšiřování 
mandátu německého kontingentu ISAF (5. kapitola}. V těchto kapitolách autor 
prezentuje svou analýzu politických vyjádření v Bundestagu a v médiích, na něž se 
snaží aplikovat analytické koncepty představené v úvodu práce. Právě tyto kapitoly 
by tak měly představovat hlavní přínos této práce. šestá kapitola se věnuje situaci 
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Shrnutí a celkový dojem 

Dizertační práce Pavla Dvořáka je empiricky hutným příspěvkem k bohaté diskusi o 

německé zahraničněpolitické identitě, strategické kultuře a nasazení vojáků BW 

v zahraničí. To však představuje i problém této dizertace. Není snadné vytvořit na toto 

téma originální příspěvek, který by alespoň nepatrnou měrou posouval poznání dál. 

Cestou kolegy Dvořáka bylo využití konceptů logiky vhodnosti a logiky očekávaných 

následků a teorie rolí. Právě aplikace těchto konceptů je však největší slabinou této 

práce. Připadá mi, že kompletním odstraněním tohoto analytického rámci by práce nic 

podstatného neztratila, naopak by spíše získala na plynulosti výkladu. 

Původní přínos k poznání by však měl být základním atributem každé dizertační práce. 

Pro úspěšnou obhajobu je tak klíčové, aby autor přesvědčivě vysvětlil, co je tím jeho 

originálním příspěvkem k poznání. 

V Praze, 9. března 2019 

Mgr. Tomáš Kučera, PhD. 
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